
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยสมัยสามัญประจ าปี 2558 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

...................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชันชัย    แสนใจอิ ประธานสภา อบต.อมก๋อย ชันชัย    แสนใจอ ิ  
2 นายพุฒ  รักเงิน รองประธานสภา อบต.อมก๋อย พุฒ  รักเงิน  
3 นายสายทอง  ใจตา เลขานุการสภา อบต.อมก๋อย สายทอง  ใจตา  
4 นางอุษณีย์  ถิ่นเจริญ สมาชิกสภา อบต. อุษณีย์  ถิ่นเจริญ  
5 นายวันเลิศ  เศวตวรกานต์ สมาชิกสภา อบต. วันเลิศ  เศวตวรกานต์  
6 นายโปเด  ร าไพวนา สมาชิกสภา อบต. โปเด  ร าไพวนา  
7 นายเทวัญ  มุงโค๊ะ สมาชิกสภา อบต. เทวัญ  มุงโค๊ะ  
8 นางสาวบัวถิน เสถียรคง สมาชิกสภา อบต. บัวถิน เสถียรคง  
9 นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง สมาชิกสภา อบต. นาเกาะ  เพชรอ่างขาง  
10 นายอนุชา  เสกสรรค์พนาไพร สมาชิกสภา อบต. อนุชา  เสกสรรค์พนาไพร  
11 นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ สมาชิกสภา อบต. ณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ  
12 นายสุนัน  มัจฉาคีรีรัตน์ สมาชิกสภา อบต. สุนัน  มัจฉาคีรีรัตน์  
13 นายพิชัย  สิงขรค  าจุน สมาชิกสภา อบต. พิชัย  สิงขรค  าจุน  
14 นายโปเส้า  อาสาพิทักษ์ไพร สมาชิกสภา อบต. โปเส้า  อาสาพิทักษ์ไพร  
15 นายอภิสิทธิ์  ถนอมคีรี สมาชิกสภา อบต.  ลา 
16 นายนรินทร์  โป๊ะทู สมาชิกสภา อบต. นรินทร์  โป๊ะทู  
17 นายป่วยแด่  กูลา สมาชิกสภา อบต. ป่วยแด่  กูลา  
18 นายสถิต  ฝั้นเมา สมาชิกสภา อบต. สถิต  ฝั้นเมา  
19 นายสมชาย  แก้วเจริญทวีสุข สมาชิกสภา อบต. สมชาย  แก้วเจริญทวีสุข  
20 นายนริศ  สุมนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. นริศ  สุมนจันทร์  
21 นายสมบัติ  คมชายชาญ สมาชิกสภา อบต. สมบัติ  คมชายชาญ  
22 นายซวยปุ๊  ประไพมาลี สมาชิกสภา อบต. ซวยปุ๊  ประไพมาลี  
23 นายอ านาจ  กระเษียรมารดร สมาชิกสภา อบต. อ านาจ  กระเษียรมารดร  
24 นายปรีชา  มุตติภัย สมาชิกสภาอบต. ปรีชา  มุตติภัย  
25 นายดีด่วย  วนาลีร าไพ สมาชิกสภา อบต. ดีด่วย  วนาลีร าไพ  
26 นายไชยยา  อัคปิตา สมาชิกสภา อบต. ไชยยา  อัคปิตา  
27 นายท าโจ่  แก้วแฮ สมาชิกสภา อบต. ท าโจ่  แก้วแฮ  
28 นายสมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์ สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์  
29 นายพะแยซอ  รุ่งโรจน์ประชาชื่น สมาชิกสภา อบต. พะแยซอ  รุ่งโรจน์ประชาชื่น  
30 นายมานพ  สะเน๊อ สมาชิกสภา อบต. มานพ  สะเน๊อ  
31 นายชาญชัย  ศรีปิยเผ่า สมาชิกสภา อบต. ชาญชัย  ศรีปิยเผ่า  
32 นายปรีชา  เลิศฤดี สมาชิกสภา อบต. ปรีชา  เลิศฤด ี  
33 นายนอยกัง  จรูญดาวเรือง สมาชิกสภา อบต. นอยกัง  จรูญดาวเรือง  
34 นายสนธิ  ดีเง สมาชิกสภา อบต. สนธิ  ดีเง  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

35 นายพะอุควา  ตระกูลเสาวภาพ สมาชิกสภา อบต. พะอุควา  ตระกูลเสาวภาพ  
36 นายค าผัด  ทีผอ สมาชิกสภา อบต. ค าผัด  ทีผอ  
37 นายบูติง  ศรีปิยเผ่า สมาชิกสภา อบต. บูติง  ศรีปิยเผ่า  
38 นายเชะพะ  ก้านขุด สมาชิกสภา อบต. เชะพะ  ก้านขุด  
๓๙ นายแควพู  ไพรพิราบ สมาชิกสภา อบต. แควพู  ไพรพิราบ  
๔๐ นายแกละลง  ไพบูลย์เฉลย สมาชิกสภา อบต. แกละลง  ไพบูลย์เฉลย  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑  นายวัลลภ  ปุกย ุ นายก อบต. อมก๋อย วัลลภ  ปุกย ุ  

๒  นายนัฐพงษ์  พงศ์ไพรร่มเย็น รองนายก อบต. อมก๋อย นัฐพงษ์  พงศ์ไพรร่มเย็น  

๓  นายคัมภีร์  สมัยอาทร รองนายก อบต. อมก๋อย คัมภีร์  สมัยอาทร  

๔  นายพิพัฒน์  สายชลร าไพ เลขานุการ นายก 
 อบต. อมก๋อย พิพัฒน์  สายชลร าไพ  

 5 จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ปลัด อบต.อมก๋อย สมศักดิ์  สมพงษ์  

6 นายสหชัย  ชัยสมร บุคลากร ๖ว รักษาการ 
หัวหน้าส านักปลัด สหชัย  ชัยสมร  

๗ นางล าพึง วิชิตนาค เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี ล าพึง วิชิตนาค  

๘ นายวินัย สังขวรรณะ ผอ.รร.บ้านผาปูน วินัย สังขวรรณะ  

9 นางสาวกาญยารัตน์  คงแก้ว นักวิชาการคลัง กาญยารัตน์  คงแก้ว  

10 ว่าที่ ร.ต. ทินวัฒน์ กระสานติ์ ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป ทินวัฒน์ กระสานติ์  

เริ่มประชุมเวลา  เวลา  ๐๙.3๐ น. 
วันนี  เวลา  ๐๙.3๐  น. นายชันชัย  แสนใจอิ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย            
เป็นประธานที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธาน ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย กล่าวเปิด       
การประชุม ฯ และแจ้งรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 ญัตติ โครงการป้องกันและแก้ไขหมอกควันและไฟป่าในพื นที่อ าเภออมก๋อย 
ประธานสภาฯ  ให้เจ้าหน้าที่ชี แจงรายละเอียด 
นายกฯ ด้วยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประชุมที่ว่าการอ าเภออมก๋อยว่าด้วยเรื่องการป้องกันและ

แก้ไขหมอกควันและไฟป่าในพื นที่อ าเภออมก๋อย ว่าห้ามมีการเผาป่าเด็ดขาดถ้าเจอใครที่เผาป่าจะ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เพราะการเผาป่าท าให้เกิดมลพิษทางอากาศถ้าประชาชนสุ่มดมเข้าสู่
ร่างกายจ านวนมากๆก็จะเกิดโรคทางเดินหายใจต่างๆ ขึ น ดังนั นขอให้ที่ประชุมไปด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้รับทราบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี  

๒๕๕๗ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ มีข้อแนะน า แก้ไข ให้แจ้งเพ่ือจะท าการ
แก้ไข ถ้าไม่มีขอลงมติต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเพื่อพิจารณา 

3.1 ญัตติ รายงานสถานะการเงินและการคลัง ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนคลังชี แจงรายละเอียด 
นางล าพึง พิชิตนาค เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี แจ้งให้ที่ดูตามเอกสารที่แจกให้ประกอบด้วย งบรายรับ-รายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมเงินตาม
ประมาณการรายรับทั งสิ น 44 ,693 ,157.40 บาท รวมเงินตามประมาณการราจ่ายทั งสิ น 
43,521,725.96 บาท งบทดลองหลังปิดบัญชี  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2557 จ านวนเงินทั งสิ น 
74,646,981.92 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ (ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย จ านวน 1 ชุด) 

3.2 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประธานสภาฯ  ให้คณะผู้บริหาร อบตอมก๋อย ชี แจงรายละเอียด เสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
อมก๋อย พิจารณา 

นายกฯ หลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 หมวด 5 เงินสะสม  

ข้อ 87 ทุกวันสิ นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่าย
แล้วให้กับยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมโดยที่ทุน
ส ารองเงินสะสมนี ให้เพิ่มขึ นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี การจ่ายเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงิน
สะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1)  

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  

1.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั งนี  ต้องต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว  

/3.เมื่อได้รับ... 
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3.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นต้องด าเนินการต่อ
หนี ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันตกไป 

ทั งนี ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จ่ายให้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม ให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล ด้วยราษฎรต าบลอมก๋อย จ านวน 20 หมู่บ้าน 5,338 ครัวเรือน ได้รับความเดือน
ร้อนจากการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภคตลอดปี ซึ่งเกิดปัญหาความเดือนร้อนมากในช่วงฤดูแล้ง 
และความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งถนนบางช่วงขึ นลงเขา
ชันมากในฤดูฝน ท าให้ถนนช ารุด สัญจรไปมามาไม่สะดวก ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพท าเกษตรท าให้
การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรล าบากมาก ซึ่งราษฎรแต่ละหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
มายังองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่ราษฎรดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของ
ราษฎร และในส่วนของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ยังขาดเครื่องอุปโภคบริโภคใน
การบริการประชาชน 

ดังนั น ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 15,000,000 บาท        ตาม
รายละเอียดโครงการที่ส่งมาด้วยนี  จ านวน 1 ชุด รวมทั งสิ น 34 โครงการ ซึ่งเมื่อ วันที่ 29 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว มียอด
สะสมทั งสิ น 36,200,252.60 บาท และได้รับยอดเงินสะสม ประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม รวมทั งสิ น 20,383,677.32 บาท ดังนั นตามหลักและเหตุผล จึงขอได้
โปรดน าเสนอต่อฝ่ายประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมต่อไปรายละเอียดโครงการของแต่ละหมู่บ้านดังนี  

  1.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ 1 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ   
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 650,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

  2.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านยางเปาใต้ หมู่ 2 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ       
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 700,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

  3.โครงการก่อสร้างโรงน  าดื่มระบบ Reverse Osmosis บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ 3 ต าบล       
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย 

4. โครงการก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ 3 ต าบล       
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 8 เมตร ความสูง 2 
เมตร พร้อมวางท่อพีวีชี งบประมาณ 312,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

5.โครงการซ่อมแซมถังเก็บน  า งบประมาณ 150 ,000 บาท บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ 3 ต าบล       
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 3.80 เมตร  ความยาว 3.80 ความสูง 
14 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านตุงลอย หมู่ 4 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ   
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 350,000 บาท ความกว้าง 4 นิ ว ความลึกเฉลี่ย 120-150 
เมตร พร้อมติดตั งอุปกรณ์เครื่องสูบน  าครบชุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย 

7.โครงการก่อสร้างโรงน  าดื่มระบบ Reverse Osmosis บ้านตุงลอย หมู่ 4 ต าบลอมก๋อย 
อ าเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 350,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

8.โครงการก่อสร้างโรงน  าดื่มระบบ Reverse Osmosis บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ 5 ต าบล   อม
ก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ก าลังผลิต 6,500ลิตร/วัน จ านวน 2 จุดงบประมาณ 
700,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

9.โครงการขุดเจาะบาดาล บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ 5 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 350,000 บาท ความกว้าง 4นิ ว ความลึกเฉลี่ย 120-150 เมตร พร้อมติดตั ง
อุปกรณ์เครื่องสูบน  าครบชุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 6 ต าบล       
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 500,000 บาท ขนาดความกว้าง 3.00-
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ความกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 102 เมตร จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
138.00 เมตร พร้อมถมไหลทางข้างละ 0.30 เมตร หรือ มีพื นที่รวมก่อสร้างไม่น้อยกว่า 822.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

11.โครงการก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 6 ต าบล       
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่งบประมาณ 200,000 บาท ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 8 เมตร ความสูง 2 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย 

12.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 650,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย 

13.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 450,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย 

14โครงการก่อสร้างโรงน  าดื่มระบบ Reverse Osmosis บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 ต าบลอม
ก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 350,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ต าบล     
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 590,000 บาท จ านวน 3 จุด ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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16.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ ว ความยาว 680 เมตร งบประมาณ 60,000 บาท  
ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

17.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 450,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั ง
อุปกรณ์เครื่องสูบน  าครบชุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

18.โครงการก่อสร้างโรงน  าดื่มระบบ Reverse Osmosis บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10      
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 350,000 บาท ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

19.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 650,000 บาท พร้อมวางท่อพีวีซี ติดตั งอุปกรณ์เครื่องสูบน  าครบชุด 
ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

 20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ต าบลอม
ก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 500 ,000 บาท ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 204.00 เมตร จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมถ่มไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร พร้อมถ่มไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

21.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเสริมจารจร บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 2 ,000.00 
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

22.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 800,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

23.โครงการขุดสระน  า บ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 100,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย 

24.โคตรงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 600,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

24.โครงการก่อสร้างสะพานกึ่งถาวร บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ    อม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 500 ,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

25.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านยองแหละ หมู่ที่  15 ต าบลอมก๋อย     
อ าเภออมก๋อย งบประมาณ 200,000 บาท บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ     อม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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26.โครงการก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16   ต าบล  
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั งไว้ 700,000 บาท ความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 8 เมตร ความสูง 2 เมตร จ านวน 2 ถัง พร้อมวางท่อพีวีซี ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

27.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้าง 3 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 370 เมตร 
จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ความกว้าง 3 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 270 เมตร พร้อม 
ถมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร จุดที่ 2 ความกว้าง 3 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 100 
เมตร พร้อมถมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย 

28. โครงการก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 700,000 บาท ความกว้าง 2.50 เมตร 
ความยาว 6.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี  ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

2๙. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 19 ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 650,000 บาท ความกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 260 เมตร หรือมีพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร    พร้อมถมไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบล      อมก๋อย 

30.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุน หมู่ที่ 20 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ       
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 700,000 บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

31.โครงการก่อสร้างห้องน  าสาธารณะ บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 150,000 บาท ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 10.50 เมตร  
ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

32.โครงการระบบประปาติดตั งระบบปั๊มน  าส านักงาน งบประมาณ 31,000 บาทตามแบบ
แปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

23.โครงการระบบไฟฟ้าส านักงาน งบประมาณ 67,000 บาท ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

34.โครงการก่อสร้างถังกรองน  าประปาภูเขา 8 จุด อบต.อมก๋อย งบประมาณ 240,000 
บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  ๓๗ เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน    ๓ เสียง  

 
/3.3 ญัตติสมาชิก… 

 
-8- 



3.3 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 หน้า 61 โครงการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุน หมู่ที่ 20 ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 15.00 
เมตร งบประมาณ 400,000 บาท  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายก อบต.อมก๋อย ชี แจงรายละเอียด 
นายกฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ออกแบบแปลนและรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุน หมู่ที่ 20 ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร          แต่
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 หน้า 61 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร งบประมาณ 400 ,000 บาท               ที่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้อนุมัติไว้แล้ว เมื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2557 สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ดังนั นการเปลี่ยนแปลนแก้ไขที่ท าให้ปริมาณงานโครงการเปลี่ยนแปลง
เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงค าชี แจง 
จากโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุน หมู่ที่ 20 ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 
15.00 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุน หมู่ที่ 
20 ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยตามท่ี นายก อบต.อมก๋อย กล่าวมาหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอลงมติต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  ๓๗ เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน    ๓ เสียง  

3.4 ญัตติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  บ้านยองกือ  หมู่ที่  8          
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 หน้า 62 
โครงการก่อสร้างสะพานกึ่งถาวร เป็นโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 6 เมตร ความสูง 2.50 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ ชี แจงรายละเอียด 
นายนรินทร์  โบ๊ะทู ส.อบต. หมู่ที่ 8 ซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานกึ่งถาวรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2558 นั น เป็นสะพานที่มีโครงสร้างด้วยไม้ส่วนหนึ่งซึ่งไม้นั นมีอายุการใช้งานน้อย ถ้าผ่านการใช้
งานเป็นเวลานายน อาจจะต้องมีการซ่อมแซมเปลี่ยนไม้ ดังนั นราษฎรในหมู่บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 จึง
ขอสภา อบต.  อมก๋อย ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชี แจงโครงการดังกล่าวด้วย 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยตามท่ี ส.อบต. หมู่ที่ 8 กล่าวมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอลงมติต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  ๓๗ เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน    ๓ เสียง  

/3.5 ญัตติ... 
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3.5 ญัตติ เสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ             

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 



ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ปลัด อบต.อมก๋อย ชี แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต.อมก๋อย ชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยามบรมราชกุมารี  

ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯยามบรมราชกุมารี ใช้ค าย่อว่า (อพ.สธ.)  เริ่มจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงสืบต่องานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ เมื่อเดือน มิถุนายน ปีพ.ศ. 2535  ทรงมีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง และผู้อ านวยการโครงการส่วนประองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ด าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ในประเทศไทย ทรงด าริ “การสอบและอมรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั นควร
ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”       
เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ที่ทรงสืบสาน
พระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ประ เทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และมีความศรัทธาในพระราชด าริที่ทรงท า เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชด าเนินการอนุรักษ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้พิจารณาเห็นว่า
โครงการอนกุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นโครงการที่เกี่ยวโยงความสัมพันธ์ของคนในพื นที่กับทรัพยากร
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ต้องด าเนินการจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันหมายถึงสิ่ง
ที่เกิดขึ นตามธรรมชาติแล้ว สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั งทางตรงทางอ้อม ได้แก่ การประกอบ
อาชีพรูปแบบการด าเนินชีวิต การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในชุมชน จนเป็นอัตตลักษณ์ของ
ชุมชนที่ชัดเจน ในการด าเนินการโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกิดขึ นจากการพิจารณาเห็นว่า  
ความสัมพันธ์ของคนท่ีมีต่อลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ   ในแต่ละพื นที่ โดยการคิดหาทางน า 
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั นมาใช้ประโยชน์ ปรับวิถีชีวิตของตนให้เข้ากับทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการสะสมความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาสร้างให้เกิดประโยชน์
ในการด ารงชีวิต และไม่ท าลายฐานทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธุ์พืชท้องถิ่น 
การประกอบอาชีพ ประวัติหมู่บ้านการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น ฐานทรัพยากรเปลี่ยนแปลงได้ 
เสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์ ปัจจุบันเริ่มสูญหายคน
รุ่นหลังไม่รู้ข้อมูลขาดการสืบทอด กล่าวคือโครงการนี ท าเพื่อหาวิธีปกป้องและใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะด าเนินการต้องรู้ว่า ในชุมชนมีอะไรบ้างที่นับเป็นฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น มีอะไรเป็นต้นทุนส าคัญ ให้ใช้ประโยชน์ ดังนั น การด าเนินงานต้องอาศัยความ
ร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลัก เริ่มจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน ร่วมมือ 
กันส ารวจข้อมูลฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น โดยใช้เขตต าบลหรือหมู่บ้านก็ได้ เมื่อได้ข้อมูลแล้วน ามา
สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือหาทางน าฐานทรัพยากรท้องถิ่นกลับมาใช้ใหม่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างอย่างยื่น สามารถสร้างยุทธศาสตร์การ
จัดการชุมชนที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการ
เพ่ิมหรือลดการท าลายฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้วยการให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคต 
ในทางปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขับเคลื่อนกิจกรรมการส ารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 

/สร้างเครือ... 
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สร้างเครือข่ายการท างาน สร้างผู้สืบทอดในการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์ส่งผ่าน
เรื่องราวข้อมูลฐานทรัพยากรที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ของชุมชนจากอดีตมาสู่คนในปัจจุบันโดยมี



กระบวนการ ส ารวจข้อมูล ประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของฐานทัพยากรท้องถิ่น จัดท า
ระบบฐานข้อมูล น าผลที่ได้ไปประเมินความเสี่ยงในการลดลงของฐานทรัพยากรท้องถิ่น วางแผน
ฟ้ืนฟู และป้องกันรายการของฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่ในภาวการณ์เสี่ยงต่อการสูญหาย ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์สถานภาพการคงอยู่ และแนวทางการ
จัดการที่ชัดเจนให้ชุมชนให้เข้าใจและการปฏิบัติได้หรือเป็นการจัดกระบวนการถ่ายทอดให้ความรู้
กับผู้ปฏิบัติงานโครงการ 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น , กลุ่มที่มีหน้าที่เป็นผู้สืบทอดในการดูและรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท้องถิ่น และกลุ่มที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั งในส่วนของการ
อนุรักษ์และการพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพเกิดขึ นได้อย่างเหมาะสม 
  ขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ดังนี้ 
  1.ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2.ให้การน าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเวทีประชาคมต าบล/หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน  โรงเรียน  เพ่ือจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3.ส่งเรื่องการเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเสนอเลขาธิการ
พระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริฯเพ่ือ
พิจารณา 

4.ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเพ่ือจัดตั งคณะกรรมการ, คณะท างานเพ่ือให้การ
ท างานมีระบบ มีศักยภาพในการด าเนินโครงการ 

 5.ให้มีการด าเนินจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประวัติท้องถิ่น วิถีชุมชนเก็บข้อมูล
พันธ์พืช ตัวอย่างพืช ตัวอย่างดิน การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น จัดท าทะเบียนทรัพยากร
ท้องถิ่น รวบรวมข้อมูล วางระบบการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูล ดูแลรักษาทรัพยากรและพื นที่
ปกปัก จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ด าเนินการฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิม
แจกจ่ายให้กับชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

6.ให้มีการประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการ น าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเวที
ประชาคมต าบล/หมู่บ้าน เพ่ือจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
1.ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชมิให้สูญหาย คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ทราบรับรู้

เรื่องราว พื นฐานถิ่นเดิม 
2.คนในท้องถิ่น/ชุมชน มีความรักสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
3.คนในท้องถิ่น/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ สภาพพื นที่มีความเป็น

ระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนต าบลอมก๋อยมีความพร้อมในด้านพื นที่ เนื่องจาก
เป็นที่ราบสูง พื นที่ป่าไม้ ปลูกพืชพันธ์ไม้อุดมสมบูรณ์ ท าให้มีความได้เปรียบในเรื่องของสภาพพื นที่ 
ถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้ประจ าถิ่นที่มีอยู่ดั งเดิม และดูแลบ ารุงรักษาให้
คงอยู่ถึงคนรุ่นหลัง รายละเอียดการด าเนินโครงการตามนี  ครับ ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด 

/ของโครงการ... 
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ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 



นายสถิตย์ ฝั้นเมา ส.อบต. หมู่ที่ 9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ประโยชน์ต่อคนในชุมชนอ าเภออมก๋อยเป็นอย่าง
มาก เพราะจะได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่ในอ าเภออมก๋อยที่มีอยู่พันธุ์พืชต่างที่หายากก็จะได้
เก็บไว้ที่ศูนย์ดังกล่าวนี  ในอนาคตลูกหลานของเราอาจจะไม่ได้เห็นพืชพันธุ์เก่าหายากก็จะได้ไป
ศึกษาหาความรู้ได้ในศูนย์ดังกล่าว 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีท่านใดสงสัย ถ้าไม่มีขอเชิญลงมติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  ๓๗ เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

   -งดออกเสียง จ านวน    ๓ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ  

4.1 ญัตติ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และ
ผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ประธานสภาฯ จากการประชุมครั งก่อนยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอน การไปศึกษาดูงานไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะเราไป
เป็นคณะ คณะ อบต.อมก๋อย จ านวนที่ผ่านมา 100 กว่าคน ดังนั นก่อนที่จะไปต้องศึกษาเส้นทาง
ให้ดี และให้ปลอดภัยมากที่สุด เชิญเจ้าหน้าที่ชี แจงรายละเอียด 

นายสหชัย  ชัยสมร ต าแหน่ง บุคลากร 6ว ขอแจงรายละเอียดก าหนดศึกษาดูงาน 

 (วันที่หนึ่ง) 
-  ฟังการบรรยาย หัวข้อ “การให้บริการประชาชนและการท างานเป็นทีม”  
 -  ซัก-ถาม ปัญหาหรือข้อสงสัย    
-  รับประทานอาหารกลางวัน  
 -  ฟังการบรรยาย หัวข้อ “ภาวะผู้น าในการท างาน ” 
-  การซักซ้อมเตรียมการศึกษาดูงาน แนะน าเรื่องก าหนดการและเวลาในการเดินทาง                        
ที่พักสัมภาระที่ต้องเตรียมไป รวมทั งการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ 
 -  คณะเดินทางพร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ (บริเวณหน้าศูนย์โอทอปเทศบาลฯ)  
 -  คณะออกเดินทาง พร้อมทั งรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนบนรถ 
(วันที่สอง) 
 -  แวะท าภารกิจส่วนตัว พร้อมทั งรับประทานอาหารเช้า 
 - ออกเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา แวะนมัสการวัดหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นสิริมงคล 
 -  เดินทางไปยังอ าเภอพนมสารคามเพ่ือเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อน ซึ่งเป็น  
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 -  รับประทานอาหารกลางวัน (ณ ศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อน) 
 -  เดินทางไป จังหวัดจันทบุรี 
 -  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรม......................................... (ริมทะเลหาดเจ้าหลาว) จันทบุรี 
 -  กิจกรรมกลุ่มและสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็น ณ บริเวณริมหาดเจ้าหลาว 
 -  เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย 

/(วันที่สาม)… 
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 (วันที่สาม) 
 -  รับประทานอาหารเช้าพร้อมทั งเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 



 -  ออกเดินทางไปดูงานโรงงานแปรรูปผลไม้ และผลิตผลการเกษตร (จังหวัดจันทบุรีและ ระยอง )   
   พร้อมแวะซื อของฝากอาหารทะเลระหว่างทาง 
 -  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง 
 -  ออกเดินทางไปกรุงเทพมหานคร  
 -  เดินทางเข้าที่พัก (ณ โรงแรมบริเวณริมแม่น  าเจ้าพระยา) พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 -  คณะพร้อมกันบนเรือเพ่ือร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันบนเรือ พร้อมทั ง 
    ล่องเรือชมภูมิทัศน์ทั งสองฝั่งของแม่น  าเจ้าพระยา 
 -  เดินทางกลับถึงท่าเรือเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 (วันที่ส่ี) 
-  รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระออกจากโรงแรม 
 -  ออกเดินทางไปยังตลาดน  าอโยธยา พร้อมซื อของฝาก 
 -  คณะออกเดินทางกลับ แวะซื อของฝากที่นครสวรรค์ 
 -  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง  
 -  ออกเดินทาง(ต่อ) 
 -  รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง 
 -  ออกเดินทางกลับถึงองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  

ปลัด อบต.อมก๋อย อยากทราบว่าที่ประชุมต้องการไปศึกษาดูงานช่วงเดือนไหน ถ้าหากไปเดือนเมษายน อากาศคงจะ
ร้อน การศึกษาดูงานอาจจะไม่สะดวก  

นายกฯ อยากให้ไปศึกษาดูงานช่วงต้นเดือนมีนาคม 2558 เพราะอากาศยังเย็นดีอยู่ 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นด้วยกับนายก อบต.อมก๋อย หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบไปศึกษาดูงานช่วงต้นเดือนมีนาคม 2558 ตามที่นายก อบต.อมก๋อยเสนอ 

4.2 ญัตติ โครงการกีฬา อบต.อมก๋อย เกมส์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ประธานสภาฯ จากการประชุมครั งก่อน ส.อบต. หมู่ที่ 5 ได้เสนอสถานที่จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.อมก๋อย 
เกมส์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 ที่ประชุมก็เห็นชอบ แต่จากการประชุม
ครั งนั นยังไม่ได้แจงรายละเอียดประเภทกีฬาต่างๆ ดังนั นวัน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี แจงรายละเอียด 

นายสหชัย  ชัยสมร ต าแหน่ง บุคลากร 6ว ขอแจ้งรายละเอียดโครงการกีฬา อบต.อมก๋อย เกมส์ จากปีที่ผ่านมา 
ประเภทกีฬามีดังนี   

1. กีฬาประเภทฟุตบอล 11 คน (ชาย) 
2. กีฬาประเภทเซปักตะกร้อ (ชาย) 
3. กีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล (หญิง) 
4. กีฬาประเภทเปตอง (ชาย+หญิง) 
5. กีฬาประเภทฟุตบอลVIP (สมาชิกสภา อบต.อมก๋อย + ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบล อมก๋อย) 
6. กีฬาประเภทพื นบ้านแข่งขันท าอาหาร 

-ต้มย าไก ่
-ส้มต า 

   ประเภทกีฬาต่างๆขอปี พ.ศ. 2557 ก็มีแค่นี ครับ แต่ปีนี ที่ประชุมจะก าหนดใหม่หรือไม่ 
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นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 กีฬาประเภทข้อ 1-5 ตามที่นายสหชัย  ชัยสมรแจ้งนั นอยากให้มี
เหมือนเดิม แต่อยากเปลี่ยนแปลง ประเภทกีฬาพื นบ้านแข่งขันท าอาหาร ส้มต าเป็นแกงข้าวคั่ว        
และต้มย าไก่ 

นายสายทอง  ใจตา ส.อบต. หมู่ที่ 3 เสนอกีฬาประเภทแช่บอล เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านจะได้ร่วมท ากิจกรรมด้วย 

ประธานสภาฯ ในที่ประชุมมีท่านใด เสนอประเภทกีฬาต่างอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ ส.อบต. หมู่ที่ 5 เสนอ และ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เสนอ 

4.3 ญัตติ ขอขยายเขตเทศบาลต าบลอมก๋อย บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 และ บ้านใหม่
ดินแดง หมู่ที่ 9 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร ชี แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต.อมก๋อย ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภออมก๋อย ที่ ชม 0023.28/2439 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 

  เรื่อง ขอขยายเขตเทศบาลต าบลอมก๋อย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาหนังสือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
1 และส าเนาหนังสือผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ที่  9 ว่าด้วยได้รับหนังสือค าร้องของผู้น าหมู่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมประชาชนทุกครัวเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลอมก๋อย จ านวน 2 
หย่อมหมู่บ้านได้แก่ หย่อมบ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 และหย่อมบ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ต าบลอม
ก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพื นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอม
ก๋อยแจ้งว่าปีที่ผ่านมาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากพื นที่              
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยเป็นพื นที่กกว้าง และมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านราษฎรหมู่ที่ 1และ
หมู่ที่ 9 ที่อยู่นอกเขตเทศบาลยังขาดการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
อย่างมาก จึงมีความประสงค์ขอขยายเขตพื นที่เข้าร่วมกับเทศบาทต าบลอมก๋อย เพ่ือขอรับอ านวย
ความสะดวกด้านต่างๆให้กับประชาชนที่อยู่นอกเขตดังกล่าวอ าเภออมก๋อยพิจารณาแล้ว เห็นว่า 
การที่ราษฎรบ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 และ ราษฎรบ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารต าบลอมก๋อยต้องการขยายเขตหมู่บ้านโดยจะขอเข้าร่วมกับเทศบาลต าบลอมก๋อย แนวทาง
ปฏิบัติต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมทั งในเขตเทศบาลและที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย และจะต้องส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนทั งสองเขตที่ประสงค์จะแยกพื นที่
และประชาชนที่จะรับรวม ถ้าเสียงประชาชนข้างมากของประชาชนเห็นชอบ ให้ด าเนินการตาม 
41 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 

ประธานสภาฯ รายละเอียด ปลัด อบต.อมก๋อย ชี แจงบ้างแล้ว อยากฟังความคิดเห็นของ ส.อบต. หมู่ที่ 1 และ 9 
ขอเชิญหมู่ที่ 1 

นายวันเลิศ เศวตวรกานต์ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ตามท่ีหนังสือของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 กล่าวมานั น ซึ่งผมก็เห็นใจราษฎรที่
อยู่อาศัยในบ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 เพราะมีการเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลต าบลอมก๋อย กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ว่าเทศบาลต าบลอมก๋อย มีกิจกรรมการหลายอย่าง การพัฒนา
ทั งด้านถนน ด้านน  าอุปโภคบริโภค ผมในตัวแทนชาวบ้านก็อยากให้ก็อยากให้มีการย้ายเข้าไปอยู่
ในเขตเทศบาลต าบลอมก๋อย 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ชี แจงรายละเอียด 

นายสถิตย์  ฝั้นเมา ส.อบต. หมู่ที่ 9 เนื่องจากบ้านใหม่ดินแดง หมู่ 9 เป็นหมู่บ้านที่มีพื นที่ติดกับเทศบาลต าบลอมก๋อย
ส่วนหนึ่งเป็นเขตเทศบาล อีกส่วนหนึ่งเป็นเขต องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จากการ 
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ประชาคมหมู่บ้าน มีมติ เห็นชอบ ต้องการเข้าร่วมในเขตเทศบาลต าบลอมก๋อยและเทศบาลต าบล
อมก๋อยก็มีความต้องการที่จะขยายเขตกว้างออกไป จึงจ าเป็นที่พ่ีน้องราษฎรบ้านใหม่ดินแดง จะ
เข้าเขตเทศบาลต าบลอมก๋อย เพ่ือที่ให้เป็นทิศทางเดียวกัน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อยตามนี ด้วย 

นายกฯ ตามท่ี ส.อบต. หมู่ 1 และ หมู่ 9 ชี แจงมานั น คณะผู้บริหาร ก็เข้าใจ แต่ในพื นที่เขตเทศบาลต าบล
อมก๋อยรับผิดชอบอยู่นั น ก็เท่ากับบ้านตุงลอยหมู่ 4 ต าบลอมก๋อยบ้านเดียวการท ากิจกรรมต่างๆ           
ก็คงออกมาดีกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพราะพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
รับผิดชอบมี 20 หมู่บ้าน เทียบเท่าก็มากกว่าเทศบาลต าบลอมก๋อยหลายเท่า และกฎหมายหรือ 
ระเบียบที่ออกมาใหม่อาจจะได้ยุบรวมกัน 

ประธานสภาฯ มี ส.อบต. ท่านใดสงสัย ถ้าไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  ๓ เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน  34 เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน  ๓ เสียง 

4.4 ญัตติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยบ้านแม่ต๋อม หมู่ที่  5       
เรื่อง โครงการเปาบ่อบาดาล  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ชี แจงรายละเอียด 

นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ด้วยบ้านแม่ต๋อม หมู่ 5 มีบ่อน  าบาดาล จ านวน 2 บ่อ แต่ละบ่อก็สามารถ
ใช้งานได้ แต่น  าที่ถูกสูบขึ นมาก จะมีเม็ดทราย และเศษขี สนิม ท าให้ราษฎรไม่สามารถน าไปใช้ดื่ม
ได้ ดังนั นขอทางคณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อย เห็นใจและแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

ปลัด อบต.อมก๋อย ไม่ทราบว่าบ่อที่จะท าการปรับปรุงซ่อมแซมตามที่กล่าวมานั นเป็นบ่อบาดาลที่ อบต.อมก๋อย ขุด
เจาะให้หรือไม่ 

นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นบ่อบาดาลที่ทาง อบต.อมก๋อยขุดเจาะให ้

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5 ญัตติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 เรื่อง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า    

นายนรินทร์  โบ้ะทู ส.อบต. หมู่ 8 เนื่องจากวัดบ้านยองกือ เป็นวัดที่ชาวบ้านไปท ากิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ า     
แต่ปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าแรงต่ าเข้าถึงพื นที่บริเวณวัด ทางวัดจึงต้องอาศัยบ้านของชาวบ้านต่อไฟใช้
ในวัด ซึ่งเป็นการรบกวนชาวบ้าน ดังนั นจึงขอคณะผู้บริหารด าเนินการประสานงานให้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.6 ญัตติ ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี แจงรายละเอียด 

นายสหชัย  ชัยสมร ต าแหน่ง บุคลากร 6ว ชี แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 หน้า 37 ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ข้อ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้าง
ท าโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชา
สมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ 
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กระจ่ายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นเงิน 
50,000 บาท ซึ่งทางเกษตรขอเสนอว่าท าป้ายรณรงค์ห้ามทิ งขยะ ตามที่ไปสืบราคามา ราคาอยู่ที่ 
2,000 ต่อป้าย ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีข้อคิดอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ทางเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการ
จ้างเหมาจัดท าป้าย จ านวน 20 ป้าย เพราะจะได้ครบ 20 หมู่บ้าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา ฯ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ การประชุมในวันนี ก็ใช้ เวลาพอสมควรแล้วและ            
ในวันนี  ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมประชุมจึงขอขอบคุณทุกท่านและถือโอกาสนี  ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอม
ก๋อย สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 

ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
    
                                 (ลงชื่อ)                                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                 (นายสายทอง  ใจตา) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
                 

ตรวจถูกต้อง 

                                (ลงชื่อ)                                                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายสถิตย์  ฝั้นเมา) 
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

 (ลงชื่อ)                                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายณรงค์ศักดิ์ คีรีมาศร าไพ) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

                                
                               (ลงชื่อ)                                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายสมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

                               (ลงชื่อ)                                                    ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายชันชัย  แสนใจอิ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี 2558 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

...................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชันชัย    แสนใจอิ ประธานสภา อบต.อมก๋อย ชันชัย    แสนใจอ ิ  
2 นายพุฒ  รักเงิน รองประธานสภา อบต.อมก๋อย พุฒ  รักเงิน  
3 นายสายทอง  ใจตา เลขานุการสภา อบต.อมก๋อย สายทอง  ใจตา  
4 นางอุษณีย์  ถิ่นเจริญ สมาชิกสภา อบต. อุษณีย์  ถิ่นเจริญ  
5 นายวันเลิศ  เศวตวรกานต์ สมาชิกสภา อบต. วันเลิศ  เศวตวรกานต์  
6 นายโปเด  ร าไพวนา สมาชิกสภา อบต. โปเด  ร าไพวนา  
7 นายเทวัญ  มุงโค๊ะ สมาชิกสภา อบต. เทวัญ  มุงโค๊ะ  
8 นางสาวบัวถิน เสถียรคง สมาชิกสภา อบต. บัวถิน เสถียรคง  
9 นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง สมาชิกสภา อบต. นาเกาะ  เพชรอ่างขาง  
10 นายอนุชา  เสกสรรค์พนาไพร สมาชิกสภา อบต. อนุชา  เสกสรรค์พนาไพร  
11 นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ สมาชิกสภา อบต. ณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ  
12 นายสุนัน  มัจฉาคีรีรัตน์ สมาชิกสภา อบต. สุนัน  มัจฉาคีรีรัตน์  
13 นายพิชัย  สิงขรค  าจุน สมาชิกสภา อบต.  ลา 
14 นายโปเส้า  อาสาพิทักษ์ไพร สมาชิกสภา อบต. โปเส้า  อาสาพิทักษ์ไพร  
15 นายอภิสิทธิ์  ถนอมคีรี สมาชิกสภา อบต.  ลา 
16 นายนรินทร์  โป๊ะทู สมาชิกสภา อบต. นรินทร์  โป๊ะทู  
17 นายป่วยแด่  กูลา สมาชิกสภา อบต. ป่วยแด่  กูลา  
18 นายสถิตย์  ฝั้นเมา สมาชิกสภา อบต. สถิตย์  ฝั้นเมา  
19 นายสมชาย  แก้วเจริญทวีสุข สมาชิกสภา อบต. สมชาย  แก้วเจริญทวีสุข  
20 นายนริศ  สุมนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. นริศ  สุมนจันทร์  
21 นายสมบัติ  คมชายชาญ สมาชิกสภา อบต. สมบัติ  คมชายชาญ  
22 นายซวยปุ๊  ประไพมาลี สมาชิกสภา อบต. ซวยปุ๊  ประไพมาลี  
23 นายอ านาจ  กระเษียรมารดร สมาชิกสภา อบต. อ านาจ  กระเษียรมารดร  
24 นายปรีชา  มุตติภัย สมาชิกสภาอบต. ปรีชา  มุตติภัย  
25 นายดีด่วย  วนาลีร าไพ สมาชิกสภา อบต. ดีด่วย  วนาลีร าไพ  
26 นายไชยยา  อัคปิตา สมาชิกสภา อบต. ไชยยา  อัคปิตา  
27 นายท าโจ่  แก้วแฮ สมาชิกสภา อบต. ท าโจ่  แก้วแฮ  
28 นายสมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์ สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  พงษเ์กษมศานต์  
29 นายพะแยซอ  รุ่งโรจน์ประชาชื่น สมาชิกสภา อบต. พะแยซอ  รุ่งโรจน์ประชาชื่น  
30 นายมานพ  สะเน๊อ สมาชิกสภา อบต. มานพ  สะเน๊อ  
31 นายชาญชัย  ศรีปิยเผ่า สมาชิกสภา อบต. ชาญชัย  ศรีปิยเผ่า  
32 นายปรีชา  เลิศฤดี สมาชิกสภา อบต. ปรีชา  เลิศฤดี  
33 นายนอยกัง  จรูญดาวเรือง สมาชิกสภา อบต. นอยกัง  จรูญดาวเรือง  
34 นายสนธิ  ดีเง สมาชิกสภา อบต. สนธิ  ดีเง  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

35 นายพะอุควา  ตระกูลเสาวภาพ สมาชิกสภา อบต. พะอุควา  ตระกูลเสาวภาพ  
36 นายค าผัด  ทีผอ สมาชิกสภา อบต. ค าผัด  ทีผอ  
37 นายบูติง  ศรีปิยเผ่า สมาชิกสภา อบต. บูติง  ศรีปิยเผ่า  
38 นายเชะพะ  ก้านขุด สมาชิกสภา อบต. เชะพะ  ก้านขุด  
๓๙ นายแควพู  ไพรพิราบ สมาชิกสภา อบต. แควพู  ไพรพิราบ  
๔๐ นายแกละลง  ไพบูลย์เฉลย สมาชิกสภา อบต. แกละลง  ไพบูลย์เฉลย  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๕  นายวัลลภ  ปุกย ุ นายก อบต. อมก๋อย วัลลภ  ปุกย ุ  

๖  นายนัฐพงษ์  พงศ์ไพรร่มเย็น รองนายก อบต. อมก๋อย นัฐพงษ์  พงศ์ไพรร่มเย็น  

๗  นายคัมภีร์  สมัยอาทร รองนายก อบต. อมก๋อย คัมภีร์  สมัยอาทร  

๘  นายพิพัฒน์  สายชลร าไพ เลขานุการ นายก 
 อบต. อมก๋อย พิพัฒน์  สายชลร าไพ  

 5 จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ปลัด อบต.อมก๋อย สมศักดิ์  สมพงษ์  

6 นายสหชัย  ชัยสมร บุคลากร ๖ว รักษาการ 
หัวหน้าส านักปลัด สหชัย  ชัยสมร  

๗ นายนฤนาท  เปียงอุทา นักบริหารงานช่าง นฤนาท  เปียงอุทา  

๘ นายลอยพอ  สุริยบุผา สจ.เขตอมก๋อย ลอยพอ  สุริยบุผา  

9 นางสาวกาญยารัตน์  คงแก้ว นักวิชาการคลัง กาญยารัตน์  คงแก้ว  

10 นางสาวจารุวรรณ  ปันแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จารุวรรณ  ปันแก้ว  

11 ว่าที่ ร.ต. ทินวัฒน์ กระสานติ์ ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป ทินวัฒน์ กระสานติ์  

12 นายสุรินทร์  กาแวน ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ สุรินทร์  กาแวน  

เริ่มประชุมเวลา  เวลา  ๐๙.3๐ น. 
วันนี  เวลา  ๐๙.3๐  น. นายชันชัย  แสนใจอิ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย            
เป็นประธานที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธาน ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย กล่าวเปิด       
การประชุม ฯ และแจ้งรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง แนะน าตัว นายนฤนาท  เปียงอุทา ต าแหน่ง นักบริหารงานช่าง 
ประธานสภาฯ เชิญ นายนฤนาท  เปียงอุทา แนะน าตัวให้ที่ประชุมทราบ 
นายนฤนาท  เปียงอุทา กล่าวเรียนประธานสภาฯ เดิมกระผมท างานที่ อบต. สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่งเดิม 

วิศวกรโยธา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 กระผมได้มาด ารงที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
ด้วยต าแหนงนักบริหารงานช่าง เพ่ือมาช่วยพัฒนาในต าบลอมก๋อยในด้านงานส่วนโยธา              

/ถ้าท่ี ส.อบต.... 
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ถ้า ส.อบต. ท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารือสอบถามงานด้านโยธาก็ยินดีให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ ตั งแต่วันนี เป็นต้นไปกระผมคงได้ร่วมงานกับท่านทุกคน ขอฝากเนื อฝากตัวด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 เรื่อง วันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ            
12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญจ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ต าแหน่งปลัด อบต.อมก๋อย ชี แจงรายละเอียด  
จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ต าแหน่งปลัด อบต.อมก๋อย กล่าวขอแจ้งก าหนดการโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของที่ว่าการอ าเภออมก๋อย 
 กิจกรรมภาคเช้า 
   เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
   เวลา๐๘.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
  กิจกรรมภาคบ่าย 
   เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ “ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom ๒๐๑๕ 
   เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหา

มหาราชินี ครั งที่ ๓ 
   ก าหนดการพิธี เปิดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ ๘๓  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม 
๒๕๕๘   ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

เวลา ๑๐.๐๐ น. – คณะผู้บริหาร  สมาชิกสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง อบต.อมก๋อยผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมเพรียงกันบริเวณพิธี  

เวลา ๑๐.๑๕ น. – นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย (นายวัลลภ  ปุกยุ)  ประธาน
ในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 

เวลา ๑๐.๓๐ น. – พิธีกรกล่าวเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย             
(นายวัลลภ ปุกยุ)  ประธานในพิธีขึ นสู่แท่นพิธี 

                      - ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
                      - ประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร  
                     - เชิญคณะผู้บริหารขึ นสู่เวที  

          - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโครงการปลูกต้นไม้      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่ องในวโรกาสวัน เฉลิมพระ                   
ชนมพรรษา ครบ ๘๓ พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

          - เจ้าหน้าที่เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี  ๑ จบ และเพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ                                      
เวลา ๑๑.๐๐ น.  – พิธีกร เรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  คณะ

ผู้บริหาร      รับมอบต้นไม้ให้แก่สมาชิกพนักงาน ผู้น าชุมชน พ่ีน้องประชาชน เพ่ือร่วมปลูกต้นไม้
บริเวณพื นที่ส านักงาน อบต.อมก๋อย โดยพร้อมเพรียงกัน     

เวลา  ๑๑.๓๐ น.  – คณะผู้บริหาร  ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ 

     เวลา ๑๒.๐๐ น.  – พักรับประทานอาหารกลางวัน 
     /เวลา ๑๓.๐๐… 

 



-4- 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  – ร่วมปลูกต้นไม้ในพื นที่ป่าชุมชนในเขตต าบลอมก๋อย 
เวลา  ๑๔.๐๐ น.  – เสร็จพิธี 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 เรื่อง สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภออมก๋อย เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 
2558 

ประธานสภาฯ ขอเชิญจ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ต าแหน่งปลัด อบต.อมก๋อย ชี แจงรายละเอียด 

จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ต าแหน่ง ปลัด อบต.อมก๋อย กล่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้ประชุมผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั งที่ 5/2558 ในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องดังนี  

1.แนะน าตัวข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ คือนายจิรายุ ยองเพชร ต าแหน่ง นัก
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช าราญการ โอนมาจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
พะเยา มาด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ (รักษาการปลัดอาวุโส) 

2.พนักงานส่วนต าบลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558 มีดังนี  

 -นายอร่ามศักดิ์ เหลืองอร่าม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ระดับ 5     
อบต.อมก๋อย 

 -นายอัมพร  วงศ์โสภา ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 อบต.แม่ตื่น 

3.กระทรวงมหาดไทย เน้นย  าเป็นนโยบายให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรีบด าเนินจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 

4.การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และการฝึกอบรมผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ประจ าปี 
2558 ขณะนี  มี อบต.แม่ตื่น และ อบต.ม่อนจอง ได้ด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเรียบร้อย
แล้ว ส่วน อปท. อ่ืนๆ ให้รบด าเนินการ และขอให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าบันทึกข้อมูลในระบบ    e-plan 
ด้วย 

5.ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดการขอบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 19 
สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.000 น. จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและ
ประชาชนในพื นท่ีได้รับทราบโดยทั่วกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี 
2558 สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ        
มีข้อความ เนื อหาที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่ถ้าไม่มีขอลงมติต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

/วาระท่ี 1... 
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วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ แจ้งให้นายก อบต.อมก๋อย ชี แจงค าแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของ อบต.อมก๋อย  

นายก อบต.ฯ ชี แจงค าแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  
 ท่านประธานสภาฯ และ ส.อบต. อมก๋อย บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ อบต.อมก๋อย จะเสนอ

ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา อบต.อมก๋อยอีกครั งหนึ่ง ฉะนั นในโอกาสนี  
คณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อยจึงขอชี แจงให้ท่านประธานและ ส.อบต. อมก๋อยได้รับทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ดังต่อไปนี  

  1.สถานะการคลัง 
   1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ  วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี  
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 70,713,981.92 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 39,322,841.37 บาท 
    1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 25,321,362.73 บาท 
    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ ได้ เบิกจ่าย      

จ านวน 6 โครงการ รวม 3,933,000.00 บาท 
    1 . 1 . 5  ร า ย ก า ร ที่ ไ ด้ กั น เ งิ น ไ ว้ โ ด ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห นี ผู ก พั น                 

จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 

2557 
   2.1 รายรับจริง จ านวน 44,693,157.40 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 133,893.93 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 119,001.50 บาท  
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 669,985,55 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 0.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 141,850.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 27,091,111.43 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 16,537,315.00 บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 36,534,759.64 บาท 
   2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน 43,521,725.96 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง  จ านวน 2,590,646.00 บาท 
    งบบุคลากร  จ าวน 9,257,474.94 บาท 
    งบด าเนินงาน  จ านวน 15,274,596.42 บาท 
    งบลงทุน  จ านวน 7,251,268.60 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  15,000.00 บาท 
    งบอุดหนุน  จ านวน 9,132,740.00 บาท 
    

/2.4 รายจ่าย... 
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2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 

36,534,759.64 บาท 
   2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      ประมาณการ ปี 2558  ประมาณการ ปี 2559 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร    79,500.00  93,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
     94,000.00  102,000.00 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   700,000.00  700,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

0.0 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   160,000.00  165,000.00 
หมวดรายได้จากทุน   0.00   0.00 
รวมรายได้จัดเก็บ    1,033,500.00 1,060,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร   19,138,440.00 19,723,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     19,138,440.00 19,723,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน   30,499,100.00 31,189,890.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     30,499,100.00 31,189,890.00 
รวม     50,671,040.00 51,972,890.00 
ขอมอบให้จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ต าแหน่งปลัด อบต.อมก๋อย แจ้งบันทึกหลักการและเหตุผล 

จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์  ต าแหน่งปลัด อบต.อมก๋อย แจ้งบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   ด้าน        ยอดรวม 
   ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป    16,492,700 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  260,000 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม    
    แผนงานการศึกษา    18,200,380 
    แผนงานสาธารณสุข    505,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์    795,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน    10,038,600 
    แผนงานสร้างความเข็มแงของชุมชน  1,003,000 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,520,000 

   /ด้านการ... 
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ด้านการเศรษฐกิจ 

    แผนงานการเกษตร    325,000 
   ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง     2,833,210 
    งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น    51,972,890 

ขอมอบให้นายสหชัย  ชัยสมร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.อมก๋อย และนางสาวจารุวรรณ 
ปันแก้ว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งรายละเอียดรายจ่ายตามงานและงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ สอบถามมี ส.อบต. อมก๋อย ท่านใดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจ านวน ส.อบต.อมก๋อย ที่อยู่ในห้องประชุมมีจ านวน 38 คน      
และให้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ขั น รับหลักการต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการ ด้วยคะแนน เสียงดังนี  
-เห็นชอบ   จ านวน  35 คะแนนเสียง 
-ไม่เห็นชอบ   จ านวน  - คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง   จ านวน  3 คะแนนเสียง 

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ กล่าวว่าต่อไปเป็นวาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ ซึ่งต้องมีการแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน    
3-7 คน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนกี่คน 

นายสถิตย์ ฝ้ันเมา ส.อบต.หมู่ที่ 9 เสนอให้แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน 

ประธานสภาฯ แจ้งให้ ส.อบต.อมก๋อย เสนอชื่อ ส.อบต.อมก๋อย ที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง   ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เสนอชื่อ นายสถิตย์  ฝั้นเมา  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
นายสมชาย  แก้วเจริญทวีสุข ส.อบต. หมู่ที่ 1๐ รับรอง 
นายพะอุควา  ตระกูลเสาวภาพ ส.อบต. หมู่ที่ 1๘ รับรอง 
นายอนุชา  เสกสรรค์พนาไพร ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอชื่อ นายท าโจ่  แก้วแฮ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ 
นายค าผัด  ทีผอ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ รับรอง 
นางอุษณีย์  ถิ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ รับรอง 
นายไชยยา  อัครปิตา ส.อบต. หมู่ที่ 1๓ เสนอชื่อ นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
นายปรีชา  เลิศฤดี ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ รับรอง 
นายดีด่วย   วนาลีร าไพ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ รับรอง 

ประธานสภาฯ สอบถามมี ส.อบต.อมก๋อยท่านใด จะเสนอชื่อ ส.อบต.อมก๋อยท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้
ออกเสียงลงมติต่อไป  

มติที่ประชุม  เห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี  

๑ นายสถิตย์  ฝั้นเมา  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
๒ นายท าโจ่  แก้วแฮ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ 
๓ นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ แจ้งให้ ส.อบต.อมก๋อย ส่งค าแปรญัตติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 255

๘ เวลา 0๘.๓0 น. และแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติ ส่งค าแปรญัตติให้ประธานสภาฯ และแจ้ง
ก าหนดการประชุมสภา อบต.อมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี 255๘ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2      ในวันที่ 1
๓ สิงหาคม 255๘ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.อมก๋อย 

เลขานุการสภาฯ นายสายทอง ใจตา ส.อบต. หมู่ 3 แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครั งแรก   
วันที่ ๖ สิงหาคม 2556 เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.อมก๋อย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.  

เริ่มการประชุมช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี แจงรายละเอียด 

นางสาวกาญยารัตน์  คงแก้ว นักวิชาการคลัง  แจ้งรายละเอียดความส าคัญของพระราชบัญญัตินี  อาจสรุปได้ดังนี  
   1. เป็นพระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ เพ่ือการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และ

การอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง การจัดการและควบคุมปัจจัย
หรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีพของประชาชน 

   2. เป็นพระราชบัญญัติที่มีลักษณะการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ที่สุด กล่าวคือให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอ านาจในการออก “ข้อก าหนดของท้องถิ่น” ซึ่งสามารถ
ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั นได้ และให้อ านาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการ
ออกค าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
รวมทั งการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั งนี โดยถือว่า ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองที่มาจาก
การเลือกตั งของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งน่าจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่
เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด 

   3. เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายจึงก าหนดให้มี “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการที่มี
อ านาจในการตรวจตรา ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแง่วิชาการ 
รวมทั งเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการวินิจฉัย สั่งการ หรือออกค าสั่ง    
เป็นต้น 

   4. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการสาธารณสุข” เป็นองค์กรส่วนกลาง มีบทบาทในการ
ควบคุมก ากับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่น โดยการเสนอแนะ
แผนงาน นโยบาย และมาตรการด้านสาธารณสุข รวมทั งการออกกฎกระทรวง และประกาศ
กระทรวง แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

   5. ก าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้  

/ตามท่ีกล่าว... 
 
 

 



-9- 
ตามที่กล่าวมานั นเห็นว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ตาม พ.ร.บ. 

สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีความส าคัญอย่างมากกับพื นที่ อบต.อมก๋อย ดังนั นอยากทราบว่าทาง
กิจการสภา อบต.อมก๋อย มีความประสงค์ให้ อบต.อมก๋อย ด าเนินการจัดตั งตาม พ.ร.บ. 
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือไม่ 

นายสายทอง  ใจตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย หมู่ 3 ขอถามว่าถ้า อบต.อมก๋อย จัดท าหรือก าหนด
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ชาวบ้านจะได้รับความเดือดรอ้นหรือไม่ 

จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ต าแหน่ง ปลัด อบต.อมก๋อย ตามข้อ 5 ที่นางสาวกาญยารัตน์  คงแก้ว  นักวิชาการคลั ง  
ได้กล่าวมานั นได้ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับค าสั่ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ 

นายสถิตย์  ฝั้นเมา ส.อบต.อมก๋อย หมู่ 9 อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี และอยากให้เจ้าหน้าที่มีเอกสาร
ประกอบด้วยเพื่อที่ประชุมจะได้ศึกษาหารือ และไปแนะน าให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ 

นางสาวกาญยารัตน์  คงแก้ว นักวิชาการคลัง  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการแจกให้ในการประชุมครั ง
ต่อไป แต่ในการประชุมครั งนี อยากทราบความเห็นของ ส.อบต.อมก๋อย จะให้ด าเนินการจัดท าหรือไม ่

ประธานสภาฯ ให้นางสาวกาญยารัตน์  คงแก้ว นักวิชาการคลัง ด าเนินการจัดท ารายละเอียดและตัวอย่าง แจ้ง
ให้กับที่ประชุมทราบครั งต่อไป มี ส.อบต.อมก๋อย สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอลงมติต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบนางสาวกาญยารัตน์  คงแก้ว นักวิชาการคลัง ด าเนินการจัดท ารายละเอียดและตัวอย่าง 
แจ้งให้กับที่ประชุมทราบครั งต่อไปด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  33 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน    - เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน   ๓ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ ขอใช้ประโยชน์ พื้นที่ 12-2-91 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าอมก๋อย พื้นที่บ้านสบอมแฮด หมู่ 18 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อยู่ในเขตชั้น -
คุณภาพ ลุ่มน้ า ชั้น 3 โซน E ในการก่อสร้างโรงเรียนเอกชนอมก๋อย 

ประธานสภาฯ เชิญนายลอยพอ  สุริยบุผา ต าแหน่ง สจ. เขตอมก๋อย ชี แจงรายละเอียด 
นายลอยพอ  สุริยบุผา  ต าแหน่ง สจ. เขตอมก๋อย กล่าวว่าด้วยมูลนิธิกะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์เป็นมูลนิธิที่ก่อตั งขึ นเพ่ือ

ช่วยเหลือกะเหรี่ยงหรือประชาชนที่มีความล าบากและมีฐานะยากจน และมีความประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและ การศึกษา ทั งนี เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมากระผมได้ไปที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้เล่าให้คณะอาจารย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าที่ พื นที่อ าเภออมก๋อยมีความ
เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในด้านการสาธารณสุข และการศึกษา สาเหตุหลัก
มาจากชาวบ้านในพื นที่มีฐานะยากจน ไม่มีงานท าจึงขาดโอกาสในด้านการศึกษา ซึ่งคณะอาจารย์
ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสงค์ที่จะให้การช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่ราษฎรในพื นที่อ าเภอ
อมก๋อย   

แต่ปัจจุบันการด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนยังไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้เนื่องจากต้องผ่าน 
สภา อบต.อมก๋อยก่อนเพราะเขตรับผิดชอบดังกล่าวอยู่ในเขตพื นที่ของ อบต.อมก๋อย ดังนั นวันนี 
กระผมขอแจ้งรายละเอียดของการก่อสร้างโรงเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามที่มูลนิธิ
กะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์ได้ส าเนาแจกให้ ตามหนังสือมูลนิธิกะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์ ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2558  

/เรื่องมูลนิธิ... 
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เรื่องมูลนิธิกะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์ขออนุญาตใช้พื นที่ในก่อสร้างโรงเรียนเอกชน เนื่องจากมูลนิธิ
กะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์เป็นมูลนิธินิติบุคคลที่ด าเนินงานในด้านศาสนาและ สังคม วัฒนาธรรม 
การศึกษา ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนและเด็กด้อยโอกาส และเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจแก่ชุมชน วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างมีดังต่อไปนี  

1. เพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา 
  2. เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาในเขตอ าเภออมก๋อย 
4.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในด้านภาษาอังกฤษ 

มูลนิธิกะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์หวังอย่างยิ่งว่าทางกิจการสภา อบต.อมก๋อย จะให้ความเห็นชอบใน
การก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวต่อไป 

นายสายทอง  ใจตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย หมู่ 3 ขอทราบรายละเอียดว่ามีการแบ่งแยกศาสนา
หรือไม่ เพราะเคยมกีรณทีี่บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ 3 ก่อนด าเนินการก่อสร้างได้ประชาสัมพันธ์ว่าไม่มีการ
แบ่งแยกศาสนา แต่ตอนหลังๆ เด็กท่ีนับถือศาสนาอื่นก็ไม่ได้ไปเข้าไปเรียนในโรงเรียนแห่งนั น 

นายลอยพอ  สุริยบุผา  ต าแหน่ง สจ.เขตอมก๋อย กล่าวโรงเรียนมูลนิธิกะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์ที่จะด าเนินการก่อสร้างเป็น
โรงเรียนสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ เชิญคณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อย ชี แจงเพ่ิมเติม 

นายก อบต.ฯ กระผมฐานะตัวแทนของคณะผู้บริหารขอกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มูลนิธิกะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์
เห็นความส าคัญด้านสังคม วัฒนธรรมและการศึกษาของอ าเภออมก๋อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประชาชนในพื นที่อ าเภออมก๋อยคงได้รับประโยชน์ในการก่อสร้างโรงเรียนอกชนของมูลนิธิ
กะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์ในครั งนี  

ประธานสภาฯ มี ส.อบต.อมก๋อยท่านใด สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอลงมติในการก่อสร้างโรงเรียนอกชนของมูลนิธิ
กะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนอกชนของมูลนิธิกะเหรี่ยงเพ่ือพระคริสต์ ด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  33 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน    - เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน   ๓ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 ต าบลอมก๋อย อ าเภอ     
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานสภาฯ เชิญปลัด อบต.อมก๋อย กล่าวชี แจงรายละเอียด 

จ่าสิบเอกสมศักดิ์  สมพงษ์ ต าแหน่ง ปลัด อบต.อมก๋อย กล่าวด้วย อบต.อมก๋อย ได้ด าเนินการของงบประมาณ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร ความ
ยาว 10,000 เมตรงบประมาณ 1,708,974.00 บาท สถานที่ก่อสร้างบ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับการ
ช่วยเหลือในการสนับสนุนงบประมาณ และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ผู้น าหมู่บ้านยางเปาเหนือ 
หมู่ 14 ก็ได้มีการประชุมประชาคม โดยมีมิตใินที่ประชุมได้เห็นชอบให้ด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในบ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 ดังนั น อบต.อมก๋อย จึงขอความ
เห็นชอบจากสภา อบต. อมก๋อยเพ่ือที่จะด าเนินการตามโครงการดังกล่าวหากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ เชิญนายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง ส.อบต. อมก๋อย หมู่ 4 ชี แจง 
นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง ส.อบต. อมก๋อย หมู่ 4 กล่าวเนื่องจากบริเวณที่จะด าเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตรับผิดชอบ

ของกรมป่าไม้ เห็นควรให้โครงการดังกล่าวได้รับการก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื นที่
หมู่บ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 จะได้มีน  าอุปโภคบริโภคใช้ เพราะน  าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 

นายวันเลิศ  เศวตวรกานต์ ส.อบต. อมก๋อย หมู่ 1 กล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ควรให้ อบต.อมก๋อยด าเนินการขออนุญาตใช้พื นส าหรับจัดท าโครงการฯที่จากกรม
ป่าไม้ก่อนท าการก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ มี ส.อบต.อมก๋อย ท่านใด สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอลงมติในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการ และควรขออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนด าเนินการก่อสร้างด้วยเสียงดังนี  

-เห็นชอบ จ านวน  33 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน    - เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน   ๓ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา 
6.1 ญัตติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5           

เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ประธานสภาฯ เชิญ ส.อบต.อมก๋อย หมู่ 5 ชี แจงรายละเอียด 
นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ ส.อบต. หมู่ 5 ด้วยหัวสะพานข้ามห้วยแม่ต๋อม หมู่ 5 ตอนนี ล าบากมากเพราะเป็นถนน

ลูกรัง ถ้าฝนตกหนักๆ รถยนต์สัญจรล าบากมาก และอีกทั งเป็นถนนหลักที่ชาวบ้านต้องเดินทาง
สัญจรไปมา ทั งหมู่ 13 บ้านแม่ต๋อมบน และ หมู่ 6 บ้านแม่อ่างขางต้องผ่านถนนสายนี  ดังนั นจึงขอ
คณะผู้บริหารด าเนินการช่วยเหลือโดยด่วนด้วย 

ประธานสภาฯ เชิญคณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อย ชี แจงรายละเอียด 
นายก อบต.ฯ กล่าวบ้านแม่ต๋อม หมู่ 5 กระผมก็สัญจรไปมาบ่อยก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านดังนั น

จะให้ช่างส่วนโยธาออกไปส ารวจความเสียหายให้และจะด าเนินการช่วยเหลือให้ด่วนที่สุด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

6.2 ญัตติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 เรื่อง 
ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ เชิญ ส.อบต.อมก๋อย หมู่ 10 ชี แจงรายละเอียด 
นายสมชาย  แก้วเจริญทวีสุข ส.อบต.อมก๋อย หมู่ 10 เนื่องจากถนนจุดทางเข้าบ้านยางแก้ว หมู่ 10 ที่ศาลาถึงใน

หมู่บ้านยางแก้ว หมู่ 10 สภาพถนนล าบากมากรถยนต์เข้าออกยากและล าบากมากให้คณะ
ผู้บริหาร อบต.อมก๋อย จะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนด้วยเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
มากจริงๆ 

ประธานสภาฯ เชิญคณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อย ชี แจงรายละเอียด 
นายก อบต.ฯ สภาพถนนล าบากมากกระผมก็เข้าใจ เพราะเป็นถนนลูกรัง และในช่วงนี อยู่ในช่วงฤดูฝนด้วยฝาก 

ส.อบต.อมก๋อย ด้วยให้แจ้งชาวบ้านให้อดทนไปก่อนเพราะถ้าฝนตกแบบนี ถ้าไปช่วยไถปรับอาจจะ
ท าให้ถนนที่ใช้อยู่มีความล าบากมากขึ น ถ้าหมดช่วงฤดูฝนไป ทางหน่วยงาน อบต.อมก๋อย จะเร่ง
ด าเนินการช่วยเหลือให้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)    

นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง อยากทราบว่าในปีนี คณะผู้บริหารได้ด าเนินการจัดซื อยาฆ่าหอยเซอรี่ แล้วหรือไม่เพราะ
ช่วงนี หอยเซอรี่ระบาดหลายพื นท่ีและราษฎรหลายบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก 

นายสหชัย  ชัยสมร กล่าวในช่วงนี ทางส านักปลัด อบต.อมก๋อยได้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับความเสียให้คาดว่าอีกไม่กี่วัน
คงจะด าเนินการจัดซื อ และขอให้ ส.อบต.อมก๋อย รวบรวมส่งรายชื่อให้ อบต.อมก๋อยโดยด่วนด้วย
เพ่ือที่จะได้ทราบจ านวนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นางสาวบัวถิน  เสถียรคง  ขอแจ้งความเดือดร้อนในหมู่บ้านทุ่งจ าเริง เกี่ยวกับขอสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมท่อ
ประปาภูเขา เนื่องจากช่วงฤดูแล้งท่อประปาถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมากถ้าคิด
เป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร อยากให้คณะผู้บริหารด าเนินการช่วยเหลือราษฎรด้วย 

นายก อบต.ฯ คณะผู้บริหารจะให้ช่างออกไปส ารวจความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายให้แล้วจะด าเนินการ
ช่วยเหลือให้ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นายปรีชา  มุตติภัย อยากทราบว่า อบต.อมก๋อยได้ด าเนินการซ่อมแซมห่อกระจายข่าวถึงไหนแล้วเพราะบ้าน   ผาปูน 
หมู่ ๑๖ ยังไม่มีช่างไปด าเนินการซ่อมแซมเลย ช่วงนี ผู้น าหมู่บ้านต้องการประชาสัมพันธ์ หรือเรียก
ประชุมประจ าเดือนต้องเดินไปบอกทุกหลังคาเรือนอยากให้คณะผู้บริหารด าเนินการช่วยเหลือด้วย 

นายก อบต.ฯ เครื่องเสียงที่จัดซื อในปีนี จ านวน ๑๒ เครื่องได้หมดลงแล้ว บ้านผาปูนต้องรอจัดซื อรอบหน้าหรือ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ช่วยบรรเทาก่อนจะให้ช่างซ่อมแซมเครื่องเก่าที่
ใช้งานต่อได้บ้างไปใช้ก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นายนอยกัง  จรูญดาวเรือง กล่าวเนื่องจากบ้านแม่ระมีด หมู่ ๑๗ อยู่บนพื นที่สูงฝนตกหนักมากและตกเกิบทุกวันพื นที่
ท านาของชาวบ้านได้พังทลายลงเป็นพื นที่กว้างอยากให้คณะผู้บริหารด าเนินการช่วยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนด้วย อย่างน้อยจัดซื อกระสอบให้จ านวนหนึ่งได้ก็ดี 

นายก อบต.ฯ กล่าวในช่วงนี  อบต.อมก๋อยได้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับความเสียให้คาดว่าอีกไม่กี่วันคงจะด าเนินการ
จัดซื อ และขอให้ ส.อบต.อมก๋อยหมู่บ้านใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อให้ อบต.อมก๋อยโปรดส่งให้ด้วย
เพ่ือที่จะได้ทราบจ านวนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ชัดเจน 

ประธานสภา ฯ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ การประชุมในวันนี ก็ใช้ เวลาพอสมควรแล้วและ            
ในวันนี  ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมประชุมจึงขอขอบคุณทุกท่านและถือโอกาสนี  ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
อมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 

ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

 



    
                                  (ลงชื่อ)                                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                  (นายสายทอง  ใจตา) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

                /ตรวจถูก… 
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ตรวจถูกต้องแล้ว 

เมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. .................... 

 

                                (ลงชื่อ)                                                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายสถิตย์  ฝั้นเมา) 
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

(ลงชื่อ)                                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

 
                               (ลงชื่อ)                                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายสมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้รับรองรายงานประชุมสภาฯ  ครั้งที่............ 

เมื่อวันที่................เดือน...................................... พ.ศ. ....................  
 

                               (ลงชื่อ)                                                  ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายพุฒ รักเงิน) 
                                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 

วันพุธที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

...................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชันชัย    แสนใจอิ ประธานสภา อบต.อมก๋อย ชันชัย    แสนใจอ ิ  
2 นายพุฒ  รักเงิน รองประธานสภา อบต.อมก๋อย พุฒ  รักเงิน  
3 นายสายทอง  ใจตา เลขานุการสภา อบต.อมก๋อย สายทอง  ใจตา  
4 นางอุษณีย์  ถิ่นเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 อุษณีย์  ถิ่นเจริญ  
5 นายวันเลิศ  เศวตวรกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 วันเลิศ  เศวตวรกานต์  
6 นายโปเด  ร าไพวนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 โปเด  ร าไพวนา  
7 นายเทวัญ  มุงโค๊ะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 เทวัญ  มุงโค๊ะ  
8 นางสาวบัวถิน เสถียรคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 บัวถิน เสถียรคง  
9 นายนาเกาะ  เพชรอ่างขาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 นาเกาะ  เพชรอ่างขาง  
10 นายอนุชา  เสกสรรค์พนาไพร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 อนุชา  เสกสรรค์พนาไพร  
11 นายณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ณรงค์ศักดิ์  คีรีมาศร าไพ  
12 นายสุนัน  มัจฉาคีรีรัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สุนัน  มัจฉาคีรีรัตน์  
13 นายพิชัย  สิงขรค  าจุน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 พิชัย  สิงขรค  าจุน  
14 นายโปเส้า  อาสาพิทักษ์ไพร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 โปเส้า  อาสาพิทักษ์ไพร  
15 นายอภิสิทธิ์  ถนอมคีรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 อภิสิทธิ์  ถนอมคีรี  
16 นายนรินทร์  โป๊ะทู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 นรินทร์  โป๊ะทู  
17 นายป่วยแด่  กูลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ป่วยแด่  กูลา  
18 นายสถิต  ฝั้นเมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สถิต  ฝั้นเมา  
19 นายสมชาย  แก้วเจริญทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 สมชาย  แก้วเจริญทวีสุข  
20 นายนริศ  สุมนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  นริศ  สุมนจันทร์  
21 นายสมบัติ  คมชายชาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 สมบัติ  คมชายชาญ  
22 นายซวยปุ๊  ประไพมาลี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ซวยปุ๊  ประไพมาลี  
23 นายอ านาจ  กระเษียรมารดร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 อ านาจ  กระเษียรมารดร  
24 นายปรีชา  มุตติภัย สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12 ปรีชา  มุตติภัย  
25 นายดีด่วย  วนาลีร าไพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ดีด่วย  วนาลีร าไพ  
26 นายไชยยา  อัคปิตา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13  ไชยยา  อัคปิตา  
27 นายท าโจ่  แก้วแฮ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 ท าโจ่  แก้วแฮ  
28 นายสมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์  
29 นายพะแยซอ  รุ่งโรจน์ประชาชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 พะแยซอ  รุ่งโรจน์ประชาชื่น  
30 นายมานพ  สะเน๊อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15  มานพ  สะเน๊อ  
31 นายชาญชัย  ศรีปิยเผ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 ชาญชัย  ศรีปิยเผ่า  
32 นายปรีชา  เลิศฤดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 ปรีชา  เลิศฤดี  
33 นายนอยกัง  จรูญดาวเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17  นอยกัง  จรูญดาวเรือง  
34 นายสนธิ  ดีเง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 สนธิ  ดีเง  
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
35 นายพะอุควา  ตระกูลเสาวภาพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18  พะอุควา  ตระกูลเสาวภาพ  
36 นายค าผัด  ทีผอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19  ค าผัด  ทีผอ  
37 นายบูติง  ศรีปิยเผ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19  บูติง  ศรีปิยเผ่า  
38 นายเชะพะ  ก้านขุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19 เชะพะ  ก้านขุด  
๓๙ นายแควพู  ไพรพิราบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 แควพู  ไพรพิราบ  
๔๐ นายแกละลง  ไพบูลย์เฉลย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 แกละลง  ไพบูลย์เฉลย  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     
๙  นายวัลลภ  ปุกย ุ นายก อบต. วัลลภ  ปุกย ุ  

๑๐  นายนัฐพงษ์  พงศ์ไพรร่มเย็น รองนายก อบต. นัฐพงษ์  พงศ์ไพรร่มเย็น  
๑๑  นายสหชัย  ชัยสมร หัวหน้าส านักปลัด สหชัย  ชัยสมร  
๑๒  นายนฤนาท  เปียงอุทา นักบริหารงานช่าง นายนฤนาท  เปียงอุทา  
 5 นายสุรินทร์  กาแวน ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ สุรินทร์  กาแวน  
 6 ว่าที่ ร.ต. ทินวัฒน์  กระสานติ์ ผช.เจ้าหน้าบริหารงานท่ัวไป ทินวัฒน์  กระสานติ์  

เริ่มประชุมเวลา  เวลา  ๐๙.3๐ น. 
วันนี  เวลา  ๐๙.3๐  น. นายชันชัย  แสนใจอิ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย            
เป็นประธานที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธาน ฯ ได้จุดเทียนธูปบูชา พระรัตนตรัย กล่าวเปิด       
การประชุม ฯ และแจ้งรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.1 เรื่อง แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ใน อบต.อมก๋อย 
นางสาวมาลี  ลาภสุรพรชัย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญนางสาวมาลี  ลาภสุรพรชัย กล่าวแนะน าตัวให้ที่ประชุมทราบ 
    (ประธานสภาฯ) 

นางสาวมาลี  ลาภสุรพรชัย กล่าว เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้า    

   (พนักงานการเงินฯ) สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นางสาวมาลี  ลาภสุรพรชัย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายมา 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้าที่ประชุมมีงานให้รับใช้ สมารถติดต่อได้ที่ส่วน     
การคลัง อบต.อมก๋อย ค่ะ 

นายชันชัย    แสนใจอิ กล่าว คณะสมาชิกสภา อบต.อมก๋อย ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีพนักงานส่วนต าบลเพ่ิมขึ น    

    (ประธานสภาฯ)  เกี่ยวกับการเงิน การคลัง อบต.อมก๋อย การท างานต่างๆ จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ น เพราะปีท่ี 
ผ่านมาได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวนเงินในบัญชีไม่ลงตัว การจ่ายขาดเงิน
สะสมจึงได้ล่าช้าไม่สามารถแก้ไขความเดือดของประชาชนได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/๑.๒ โครงการ... 
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  ๑.๒ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งรายละเอียด 
    (ประธานสภาฯ) 

นายสุรินทร์  กาแวน กล่าว กระผมขอแจ้งตามแผนปฏิบัติการโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
 (ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ) 2559 ที่ได้แจกให้โดยมีดังต่อไปนี  

1. วันที่ 14 ธันวาคม 2558 บ้านยองกือ หมู่ 8 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

2. วันที่ 14 ธันวาคม 2558 บ้านตุงลอย หมู่ 4 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

3. วันที่ 15 ธันวาคม 2558 บ้านขุน หมู่ 20 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

4. วันที่ 15 ธันวาคม 2558 บ้านกะเบอะดิน หมู่ 12 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   

5. วันที่ 15 ธันวาคม 2558 บ้านแม่อ่างขาง หมู่ 6 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

6. วันที่ 16 ธันวาคม 2558 บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ 5 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

7. วันที่ 16 ธันวาคม 2558 บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ 13 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

8. วันที่ 17 ธันวาคม 2558 บ้านยางแก้ว หมู่ 10 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

9. วันที่ 17 ธันวาคม 2558 บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ 3 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

10. วันที่ 21 ธันวาคม 2558 บ้านสบอมแฮด หมู่ 18 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

11. วันที่ 21 ธันวาคม 2558 บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ 1 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

12. วันที่ 21 ธันวาคม 2558 บ้านใหม่ดินแดง หมู่ 9 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

13. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บ้านผาปูนแพะ หมู่ 7 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

14. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บ้านผาปูนดง หมู่ 16 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

15. วันที่ 23 ธันวาคม 2558 บ้านตุงติง หมู่ 11 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

16. วันที่ 23 ธันวาคม 2558 บ้านมะหินหลวง หมู่ 19 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   

17. วันที่ 24 ธันวาคม 2558 บ้านยองแหละ หมู่ 15 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 
ศูนย์ กศน.   

/18.วันที่ 24... 
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18. วันที่ 24 ธันวาคม 2558 บ้านแม่ระมีด หมู่ 17 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 

บริเวณลานหมู่บ้าน   
19. วันที่ 28 ธันวาคม 2558 บ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   
20. วันที่ 28 ธันวาคม 2558 บ้านยางเปาใต้ หมู่ 2 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ 

หอประชุมประจ าหมู่บ้าน   
และขอความอนุเคราะห์ ท่าน ส.อบต. อมก๋อยทุกท่าน ให้กรอกข้อมูลตามแผนชุมชน
ที่ได้แจกให้ เพ่ือ อบต.อมก๋อยเก็บว่าเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๑.๓ โครงการจัดซื้อผ้าห่ม ป้องกันภัยหนาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญคณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อย กล่าวรายละเอียด 
    (ประธานสภาฯ) 

นายวัลลภ  ปุกยุ  กล่าว เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วย 
(นายก อบต.อมก๋อย) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อบต.อมก๋อยได้จัดซื อผ้าห่ม จ านวน 4,800 ผืน โดยการประกาศ

สอบราคาใน จ านวนเงิน 456,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ประชุมกับหัวหน้าส่วน ใน 
อบต.อมก๋อย มีมติให้จัดซื อผ้าห่มขนาดความกว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร น  าหนัก 
700 กรัม จ านวน 5,000 ผืน แต่จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือนร้อนในต าบลอมก๋อย มีจ านวน 
4,500 ครัวเรือน จ านวนผ้าห่มคงเหลือ 500 ผืน อบต.อมก๋อย จะแจกให้ครัวเรือนที่มีจ านวน
สมาชิกอาศัย 4-5 คน ขึ นไป ดังนั น ระหว่างวันที่ 14-28 เดือน ธันวาคม 2558  อบต.อมก๋อยก็ได้
ด าเนินการจัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อบต.อมก๋อยจึงขอน าผ้า
ห่มที่ได้จัดซื อไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนขอแต่ละหมู่บ้านด้วย  และจะมี
หน่วยงานเกษตรอ าเภออมก๋อย มาแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในข้าว พืชต่างๆ พร้อมทั ง
มอบเมล็ดพันธ์ให้ประชาชนน าไปเพาะปลูกไว้เป็นอาชีพและไว้บริโภคในครัวเรือนต่อไปได้อีกด้วย 

นายชันชัย  แสนใจอิ เชิญ หัวหน้าส านักปลัด อบต.อมก๋อย กล่าว 
    (ประธานสภาฯ) 

นายสหชัย  ชัยสมร กล่าว กระผมขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ด้วย ในการจัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ  
  (หน.ส านักปลัด)  พ.ศ. 2559 ในปีนี มาเร็วกว่าปี 2558 เนื่องจากช่วงระหว่างวันที่ 18– 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2559  

อบต.อมก๋อยจะได้ด าเนินการจัดโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ปีนี  อบต.อมก๋อยก็เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะส่วนราชการต่างๆในอ าเภออมก๋อย งานนี ถึงว่างานที่
ยิ่งใหญ่ต้อนมีการวางแผน การด าเนินการต่างๆ ไว้ล่วงหน้าด้วย ดังนั นโครงการ อบต. เคลื่อนที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงจัดขึ นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และกระผมขอแจ้งจ านวน
ประชากรที่ได้รับความเดือนร้อนของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี  

  1.บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 100 ครัวเรือน 
  2.บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 2 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 200 ครัวเรือน 
  3.บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 300 ครัวเรือน 
  4.บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 420 ครัวเรือน 
  5.บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 480 ครัวเรือน 
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6.บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 6 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 255 ครัวเรือน 
  7.บ้านผาปูนแบะ หมู่ที่ 7 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 228 ครัวเรือน 

8.บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 227 ครัวเรือน 
  9.บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 107 ครัวเรือน 
  10.บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 230 ครัวเรือน 
  11.บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 210 ครัวเรือน 
  12.บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 160 ครัวเรือน 
  13.บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 356 ครัวเรือน 
  14.บ้านยางเปาใต้ หมู่ที่ 14 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 250 ครัวเรือน 
  15.บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 187 ครัวเรือน 
  16.บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 196 ครัวเรือน 
  17.บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 200 ครัวเรือน 
  18.บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 240 ครัวเรือน 
  19.บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 19 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 120 ครัวเรือน 
  20.บ้านขุน หมู่ที่ 20 จ านวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อน 200 ครัวเรือน 
  ผ้าห่มที่ต้องน าไปช่วยเหลือประชาชน มีทั งหมด 4,666 ผืน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๑.๔ เรื่องโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญหัวหน้าส านักปลัด  อบต.อมก๋อย  แจ้งรายละเอียด 
   (ประธานสภาฯ) 

นายสหชัย   ชัยสมร เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอ าเภออมก๋อยได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอ าเภออมก๋อย  ในที่ประชุม  
   (หน.ส านักปลัด)  ได้มีวาระเก่ียวกับการจัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ครั งที่ ๑๐  โดยมีก าหนดการจัด 

โครงการในช่วงระหว่างวันที่  18-๒2  มกราคม  ๒๕๕๙  ที่สนามกีฬาเทศบาลต าบลอมก๋อย
ประเภทกีฬาที่จัด  มีดังต่อไปนี  

๑. ฟุตบอลชาย  ๑๑  คน 
๒. วอลเล่ย์บอลหญิง/ชาย 
๓. เซปักตะกร้อชาย 
๔. เปตองผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
๕. เปตองพนักงานชาย 
๖. เปตองพนักงานหญิง 
๗. กีฬาพื นบ้าน 

โดยได้ด าเนินการแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีรายละเอียดดังนี   
ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย  ๑๑  คน  

๑. อบต.สบโขง  พบกับ  อ าเภออมก๋อย 
๒. อบต.ยางเปียง  พบกับ  เทศบาลต าบลอมก๋อย 
๓. อบต.ม่อนจอง  พบกับ  อบต.นาเกียน 
๔. อบต.แม่ตื่น  พบกับ  อบต.อมก๋อย 

ประเภทกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง/ชาย 
๑. อบต.ม่อนจอง  พบกับ  อบต.แม่ตื่น 
๒. อบต.อมก๋อย  พบกับ  อ าเภออมก๋อย 
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๓. อบต.นาเกียน  พบกับ  เทศบาลต าบลอมก๋อย 
๔. อบต.สบโขง  พบกับ  อบต.ยางเปียง 

ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ 
๑. อ าเภออมก๋อย  พบกับ  อบต.แม่ตื่น 
๒. อบต.สบโขง  พบกับ  อบต.ม่อนจอง 
๓. เทศบาลต าบลอมก๋อย  พบกับ  อบต.ยางเปียง 
๔. อบต.อมก๋อย  พบกับ  อบต.นาเกียน 

ประเภทกีฬาเปตองผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
๑. อบต.อมก๋อย  พบกับ  เทศบาลต าบลอมก๋อย 
๒. อ าเภออมก๋อย  พบกับ  อบต.นาเกียน 
๓. อบต.แม่ตื่น  พบกับ  อบต.ยางเปียง 
๔. อบต.ม่อนจอง  พบกับ  อบต.สบโขง 

ประเภทกีฬาเปตองพนักงานชาย 
๑. อบต.ยางเปียง  พบกับ  อบต.นาเกียน 
๒. อบต.แม่ตื่น  พบกับ  อ าเภออมก๋อย 
๓. อบต.สบโขง  พบกับ  อบต.อมก๋อย 
๔. อบต.ม่อนจอง  พบกับ  เทศบาลต าบลอมก๋อย 

ประเภทกีฬาเปตองพนักงานหญิง 
๑. อบต.นาเกียน  พบกับ  เทศบาลต าบลอมก๋อย 
๒. อบต.ม่อนจอง  พบกับ  อบต.สบโขง 
๓. อบต.ยางเปียง  พบกับ  อ าเภออมก๋อย 
๔. อบต.แม่ตื่น  พบกับ  อบต.อมก๋อย 

ส่วนรายละเอียดกฎ กติกา  ประเภทกีฬาต่างๆ  และก าหนดการการเดินขบวนในวันพิธีเปิด
โครงการดังกล่าว  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี  
๒๕๕8 สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕8 

นายชันชัย    แสนใจอิ กล่าวขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวมีข้อความ เนื อหาที่
(ประธานสภาฯ)  จะต้องแก้หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ ส.อบต.อมก๋อย ทุกท่านได้ลงมติเพ่ือ 

รับรองรายงานการประชุมต่อไป      

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเพื่อพิจารณา 

  3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
ต าบลละ 5 ล้านบาท กรณีด าเนินโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญคณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อยแจ้งรายละเอียด 
 (ประธานสภาฯ) 
นายวัลลภ  ปุกยุ กล่าว ด้วย หนังสือที่ว่าการอ าเภออมก๋อย เลขที่ ชม 1718/5353 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

เรื่ องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ต าบลหรือองค์การบริหารส่ วนต าบล ด้ วย
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าการด าเนินโครงการตามตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท กรณีด าเนินการในพื นที่ป่าสงวนจะต้องให้อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติ 
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รัฐมนตรีประกาศก าหนดบริเวณที่ราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ตาม มาตรา 
13 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งตามระเบียบของกรมป่าไม้การยื่นขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่านั น 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 
ล้านบาท ของอ าเภออมก๋อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอให้สภา
ต าบลอมก๋อยหรือองค์การบริหารส่วนต าบลน าโครงการต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท เข้าวาระใน
การประชุมสภาประจ าเดือนธันวาคม 2558 โดยเพ่ือขอความเห็นชอบในโครงการดังกล่าว 
รายละเอียดโครงการของแต่ละหมู่บ้านมอบให้เจ้าหน้าส่วนโยธาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญหัวหน้าส่วนโยธา อบต.อมก๋อย แจ้งรายละเอียด 
  (ประธานสภาฯ) 
นายนฤนาท เปียงอุทา  กล่าว โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาทที่ได้รับการ(นัก
บริหารงานช่าง)  อนุมัติ มีดังนี  

1. บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่  1  ชื่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ 
กิจกรรม ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ หลังคา ฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 290,600 บาท 

2. บ้านยางเปาใต้ หมู่ที่ 2 ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิจกรรม 
ก่อสร้างถนน ความกว้าง  3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 164.00 เมตร 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 300,000 บาท 

3. บ้านห้วยตองสาด หมู่ที่ 2 ชื่อโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะช า สร้างป่าสร้างรายได้ 
(ห้วยตองสาด) กิจกรรม ต่อเติมตาข่ายกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 29,700 บาท 

4. บ้านห้วยตองสาด หมู่ที่ 2 ชื่อโครงการล้อมรั วแปลงเกษตรในโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน (บ้านห้วยตองสาด) ปรับปรุงรั วล้อมตาข่ายเหล็ก แปลงเกษตร บ้าน
ห้วยตองสาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 10 เมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 19,100 
บาท 

5. บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 ชื่อโครงการก่อสร้างฝายชะลอน  า  กิจกรรม ฝายชะลอน  า วาง
กล่องเกเบี ยน 1x1x1  เมตร จ านวน 81 กล่อง งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 
200,000 บาท 

6. บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา กิจกรรม 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา วางท่อ พีวีชี จ านวน 1,290 ท่อน งบประมาณที่
ได้อนุมัติเบิกจ่าย 350,000 บาท 

7. บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน (รพ.สต.) กิจกรรม 
งานปรับปรุงอาคาร รพ.สต. บ้านตุงลอย งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 102,000 
บาท 

/13. บ้านแม่ต๋อม... 
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8. บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 ชื่อโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ กิจกรรม ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค อาคารหอประชุม งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 197,000 
บาท 

9. บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 ชื่อโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 710.00 เมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 
433,000 บาท  

10. บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 6 ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายใน
หมู่บ้าน กิจกรรมก่อสร้างถนน ความกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
67 เมตร พื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 
162,500 บาท 

11. บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่  6 ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
กิจกรรมวางท่อพีวีซี ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 
60,300 บาท 

12. บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ชื่อโครงการปรับปรังซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 166,400 บาท 

13. บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 200,000 บาท 

14. บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ชื่อโครงการก่อสร้างฝายชะลอน  า กิจกรรมฝายชะลอน  า วาง
กล่องเกเบี ยน 1x1x1 เมตร จ านวน 60 กล่อง ความยาวไม่น้อยกว่า 27 เมตร
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 176,600 บาท 

15. บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 ชื่อโครงการก่อสร้างฝายชะลอน  า กิจกรรม ฝายชะลอน  า วาง
กล่องเกเบี ยน 1x1x1 เมตร จ านวน 21 กล่อง ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 57,000 บาท 

16. บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 ชือโครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน กิจกรรมวาง
ท่อพีวีซี ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 63,000 
บาท 

17. บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ชื่อโครงการ ล้อมรั วแปลงเกษตรในโครงการเกษตร เพ่ืออาหาร
กลางวัน (บ้านผาแดง) กิจกรรม ปรับปรุงรั วล้อมตาข่ายเหล็ก แปลงเกษตร บ้านผา
แดง ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 
19,100 บาท 

18. บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ชื่อโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม งาน
ปรับปรุงอาคาร ศพด. บ้านกะเบอะดิน งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 276,200 
บาท 

19. บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ชื่อโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะช า สร้างป่าสร้างรายได้ 
(บ้านผาแดง) กิจกรรม ปรับปรุงตาข่ายกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 26,100 บาท 

20. บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายใน
หมู่บ้าน กิจกรรม สร้างถนน ความกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
170 เมตร พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 
400,000 บาท 

/21.บ้านยางเปา… 
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21. บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 ชื่อโครงการก่อสร้างฝายชะลอน  า กิจกรรม ฝายชะลอน  า 
วางกล่องเกเบี ยน 1x1x1 เมตร จ านวน 18 กล่อง ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 49,000 บาท 

22. บ้านรังบี  หมู่ที่ 15 ชื่อโครงการล้อมรั วแปลงเกษตรในโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน (บ้านรังบี ) กิจกรรมปรับปรุงรั วล้อมตาข่าเหล็ก แปลงเกษตร บ้านรั งบี  ความ
กว้าง 1.5 เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 19,100 บาท 

23. บ้านรังบี  หมู่ที่ 15 ชื่อโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะช า โครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้ บ้านรังบี  กิจกรรม ปรับปรุงตาข่ายกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 30,500 บาท 

24. บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 ชื่อโครงการล้อมรั วแปลงเกษตรในโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน (บ้านยองแหละ) กิจกรรมปรับปรุงรั วล้อมตาข่ายเหล็ก แปลงเกษตร 
ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 19,100 
บาท 

25. บ้านห้วยจิโน หมู่ที่ 15 ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช า สร้างป่าสร้างรายได้  
(บ้านห้วยจิโน)  กิจกรรมปรับปรุงตาข่ายกรองแสงและสนับสนุนกล้ากาแฟ 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 40,000 บาท 

26. บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช า สร้างป่าสร้างรายได้  
(บ้านยองแหละ) กิจกรรมปรับปรุงตาข่ายกรองแสงและสนับสนุนกล้ากาแฟ 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 48,700 บาท 

27. บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16 ชื่อโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา กิจกรรม ปรับปรุง
ระบบประปาภูเขา บ้านผาปูนดง งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 250,000 บาท 

28. บ้านแม่ระมีดหลวง หมู่ที่ 17 ชื่อโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะช า สร้างป่าสร้าง
รายได้ กิจกรรมปรับปรุงตาข่ายกรองแสงและสนับสนุนกล้ากาแฟ งบประมาณที่ได้
อนุมัติเบิกจ่าย 29,400 บาท 

29. บ้านแม่ระมีดน้อย หมู่ที่ 17 ชื่อโครงการ สาธิตสร้างรายได้ (แม่ระมีดน้อย) กิจกรรม
สนับสนุนพันธุ์ ซื ออุปกรณ์เพาะเมล็ด งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 56,900 บาท 

30. บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 ชื่อโครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน กิจกรรม 
งานเปลี่ยนท่อน  า วางท่อพีวีซี งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 63,000 บาท 

31. บ้านแม่ระมีดน้อย หมู่ที่ 17 ชื่อโครงการล้อมรั วแปลงเกษตรในโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน (บ้านแม่ระมีดน้อย) กิจกรรมปรับปรุงรั วล้อมตาข่ายเหล็ก แปลง
เกษตร ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 
19,100 บาท 

32. บ้านห้วยจิโน หมู่ที่ 17 ชื่อโครงการล้อมรั วแปลงเกษตรในโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน (บ้านห้วยจิโน) กิจกรรมปรับปรุงล้อมรั วตาข่ายเหล็ก แปลงเกษตร ความ
กว้าง 1.5 เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 19,100 บาท 

33. บ้านแม่ระมีดหลวง หมู่ที่ 17 ชื่อโครงการล้อมรั วแปลงเกษตรในโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน (บ้านห้วยจิโน) กิจกรรมปรับปรุงล้อมรั วตาข่ายเหล็ก แปลงเกษตร 
ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 19,100 
บาท 

/บ้านสบอมแฮด... 
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34. บ้านสบอมแฮด หมู่ที่  18 ชื่อโครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
กิจกรรมงานเปลี่ยนท่อน  า วางท่อพีวีซี งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 63,000 บาท 

35. บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 19 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุม กิจกรรมปรับปรุง
อาคารหอประชุม บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 19 งบประมาณที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย 
124,000 บาท 

36. บ้านขุน หมู่ที่ 20 ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิจกรรมก่อสร้าง 
คสล. ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 146.00 เมตร 
งบประมาณท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย 350,000 บาท 

งบประมาณทั งสิ นที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน บาท ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือไม่ 
นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญ ส.อบต.อมก๋อย หมู่ 9  
    (ประธานสภาฯ) 

นายสถิตย์  ฝั้นเมา กล่าวโครงการที่ได้รับอนุมัติ รวมแล้ว จ านวน 36 โครงการ เป็นโครงการที่บรรเทาความเดือดร้อน      
  (ส.อบต. หมู่ 9 )  ให้ประชาชนในต าบลอมก๋อยได้เป็นอย่างยิ่ง และงบประมาณก็ได้ครบ 20 หมู่บ้าน ดังนั น กระผม 

มีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งในการให้ด าเนินการโครงการจ านวน 36 โครงการในต าบลอมก๋อย 

นายชันชัย    แสนใจอิ มี ส.อบต. อมก๋อย ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอลงมติต่อไป ท่าน ส.อบต.อมก๋อยเห็นชอบ  

    (ประธานสภาฯ)  หรือไม่ ในการด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้าน 
บาท ของ อบต.อมก๋อย กรณีด าเนินการในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 36 โครงการ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท 
ของ อบต.อมก๋อย กรณีด าเนินการในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 36 โครงการด้วยเสียงดังนั น 

-เห็นชอบ จ านวน  ๓๗ เสียง 
-ไมเ่ห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

  -งดออกเสียง จ านวน   ๓ เสียง 

นายชันชัย    แสนใจอ ิ ขอพักการประชุมช่วงเช้าเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 
     (ประธานสภาฯ) 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยงรับประทานอาหาร 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการประชุมช่วงบ่าย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญ ส.อบต.อมก๋อย หมู่ที่ 5  
   (ประธานสภาฯ) 

นายณรงศักดิ์ คีรีมาศร าไพ กล่าวด้วยในขณะนี อ าเภออมก๋อยก็เข้าฤดูหนาวแล้วความเดือดร้อนด้านสุขภาพของ 
      (ส.อบต. หมู่ 5) ประชาชนก็จะตามมา และถ้าหมดฤดูหนาวก็จะเข้าฤดูแล้ง ปัญหาเรื่องน  าอุปโภคบริโภคของ

ประชาชนก็จะมีมากขึ น ดังนั นจึงขอให้คณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อยเตรียมความพร้อมบริการน  า
อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในต าบลอมก๋อยด้วย 

นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญนายก อบต.อมก๋อย  
   (ประธานสภาฯ) 

/นายวัลลภ ปุกยุ... 
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นายวัลลภ ปุกยุ  กล่าวด้วยขณะนี  อบต.อมก๋อยได้ด าเนินการเกี่ยวกับน  าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนไปหลาย 



(นายก อบต.อมก๋อย) หมู่บ้านแล้ว คือ บ้านตุงลอย หมู่ 4 บ้านทุ่งจ าเริง  หมู่ 3 และบ้านยางแก้ว หมู่ 10 ชื่อโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล คิดว่าเดือนธันวาคม 2558 นี คงแล้วเสร็จ คณะผู้บริหาร อบต.อมก๋อยจะ
พยายามด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนให้เร็วและให้มีประสิทธิภาพที่สุด 
และขอให้ ส.อบต.อมก๋อยทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยการด าเนินของ 
อบต.อมก๋อย ต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ ในการด าเนินงานให้ถูกต้อง ดังนั นบางครั ง             
บางโครงการ ต้องได้รับอนุญาตจากจังหวัด ถึงจะปฏิบัติได้ ขอให้เข้าใจในจุดนี ด้วย 

นายชันชัย    แสนใจอิ เชิญรองนายก อบต.อมก๋อย  
   (ประธานสภาฯ) 

นายนัฐพงษ์ พงศ์ไพรร่มเย็น กล่าวกระผมขอแจ้งเพ่ิมเติมต่อจากท่านนายก อบต.อมก๋อย อีกข้อ คือขอความ 
(รองนายก อบต.อมก๋อย) อนุเคราะห์ให้ ส.อบต.อมก๋อย ทุกท่านช่วยดูแลการด าเนินโครงการก่อสร้างในหมู่บ้านของแต่ละ

หมู่บ้าน เพราะอาจจะมีผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับ อบต.อมก๋อย          
ซึ่งอาจจะก่อให้โครงการที่ก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ตรงตามแบบแปลน เพราะทุกหมู่บ้านก็
คงอยากจะได้โครงการที่ตรงตามแบบแปลน ของ อบต.อมก๋อย และอีกทั งงบประมาณทุกบาทกว่า
จะได้กระจ่ายให้กับประชาชนได้รับประโยชน์ต้องรอเป็นปี ดังนั น ขอให้ช่วยกันเป็นหู เป็นตา แล้ว
รายงานให้ อบต.อมก๋อย เพ่ือ อบต.อมก๋อย จะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้รับจ้างต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายชันชัย    แสนใจอิ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ การประชุมในวันนี ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วและ            
 (ประธานสภาฯ) ในวันนี  ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยทุกท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุมจึงขอขอบคุณทุกท่านและถือโอกาสนี  ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
อมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 

ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

   (ลงชื่อ)                                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                 (นายสายทอง  ใจตา) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
                ตรวจถูกต้อง 

                                (ลงชื่อ)                                                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายสถิตย์  ฝั้นเมา) 
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

 (ลงชื่อ)                                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายณรงค์ศักดิ์ คีรีมาศร าไพ) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

                                (ลงชื่อ)                                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายสมศักดิ์  พงษ์เกษมศานต์) 
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

                               (ลงชื่อ)                                                    ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายชันชัย  แสนใจอิ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 


